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Sovjetunionens orättfärdiga övergrepp på Finland den 30 november 1939 utlöste i Sverige en stark 
medkänsla för broderlandet och resulterade i hjälpinsatser som saknar motstycke i historien.  

Hjälpen gavs i en mängd olika former. I dag erinrar vi oss särskilt de cirka 13 000 svenskar i 
Frivilligkåren, Hangöbataljonen, Frivilligkompaniet och Flygförbandet F19 vilka var beredda att offra 
livet för Finlands fortlevnad. 

Cirka 100 svenska frivilliga stupade och omkring 200 sårades allvarligt genom direkta stridshandlingar 
under åren 1940 till -44. 
 
Detta är ett betydligt mindre offer än vad Finland själv tvingats till för att bibehålla sin självständighet, 
men man lyckades, och i år kan Finland fira sitt hundrade år som en fri och framgångsrik nation.  
 
Minst lika viktig, som den rent militär insatsen av de svenska frivilliga, var den moraliska innebörden av 
frivillighet. Ett betydande antal svenskar var beredda att offra mycket/allt – även livet – för Finlands 
frihet. 

Ingen har nog bättre förstått insatsen av Frivilligkåren än Finlands överbefälhavare, Marskalk Gustaf 
Mannerheim, som när han avtackade den svenska Frivilligkåren efter vinterkriget sa:  

   … Värdiga det svenska namnet ha tusenden av Eder ställt sig vid vår sida. I denna tid, då de små 
nationernas existens är i fara, hava Ni bevisat, att det ännu finnas män, vilka sporras av ädla ideal och 
tron på livets högsta värden. Må det vapenbrödraskap vi här knutit vara ägnat att stärka samförståndet 
och varaktigt närma våra folk till varandra. Finlands känslor av tacksamhet och aktning skola aldrig 
förblekna… 
 
Ett vapenbrödraskap som i dag bäst förknippas med det Fördjupade Försvarssamarbetet. 
 
Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening är satt att vårda minnet av de svenska frivilliginsatserna och 
de stupades offer. 
 
Vi tackar Finlands President och Eders Kungliga Högheter för det stöd ert deltagande ger i detta arbete… 
 

Ceremonin kan börja. 
 
 


